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saknades men allt klubbades igenom ändå utan 
protester och SF fick en ny styrelse t o m med 
hälften kvinnor.

Friluftsdebatt lockade inte massmedia
Pressen hade uteblivit helt (ja, om vi undantar 
NCT), det var verkligen skräp. Den politiska 
friluftsdebatten var tydligen inte dragplåster nog 
och Ulf ryckte åter in som debattledare. Man 
hade förberett ett antal kniviga frågor, som man 
gärna ville ha klara svar på, så här inför valet.

Och riksdagspartierna hade sänt kvalificerade 
representanter, som alla ställdes mot väggen. 
Men de var dock rörande eniga om att friluftsliv 
det var något positivt och detta behövde samhäl-
let stödja. Många av representanterna var dessut-
om sedan länge engagerade inom området, så det 
fanns inga kommunikationsproblem. Man tyckte 
t o m i klartext att  SF var så duktiga att de kunde 
få sköta sin egen ekonomi. På frågan hur stor 
denna kunde komma att bli, svävade dock Alli-

ansen på målet och hänvisade till Anders Borg. 
Lars Wegendal (s) var mer rakt på sak och tyckte 
att fick idrotten uppåt 1700 miljoner om året, så 
vore det väl motiverat med 100 till SF.

SF inte ensam om allemansrätten
Vad tyckte man så om förslaget att ta upp avgif-
ter för väl preparerade skidspår? Här blev det 
klara skillnader – Alliansen JA, de röd-gröna 
NEJ. Är det OK att utnyttja allemansrätten 
kommersiellt? Detta var svårare att svara klart 
på. Eventuellt (om man sköter sig) var väl en 
allmän uppfattning. 

Vem bär huvudansvaret för värnandet av alle-
mansrätten? Här blev det många om budet och 
man tyckte väl inte att det skulle vara enbart SF 
att dra detta tunga lass. Naturvårdsverket, lag-
stiftarna, myndigheterna, politikerna, kommu-
nerna, skolan och ideella organisationer – till 
slut var man nog ganska ense om att alla har 
ett ansvar.

Strandskyddet då? Det var en het potatis – här 
vill borgarna släppa det mesta fritt, utom möjli-
gen i Stockholms skärgård (fp). De röd-gröna 
var emot.

Brist på motion kostar samhället 6 miljarder 
om året enligt SF-beräkning. Bör vi inte omdi-
rigera samhället till förebyggande verksamhet ? 
Svårt men viktigt tyckte naturligtvis alla. Sam-
hället bör ta initiativ (s), enkla anläggningar och 
aktiviteter (c), SF, skolan och föräldrarna tyckte 
många. (kd) spädde på med FHI, Socialdeparte-
ment, landsting och kommuner.

SF bör jämställas med RF
Är SF lite för flata i debatten, frågade Bo Sköld 
från Friluftsfrämjandet. Nej, det tyckte man 
inte. Angående det hotande moms-skatteförsla-
get då? SF bör jämställas med RF i dessa frågor, 
tyckte väl de flesta. Anders Borg driver frågan, 
hävdade (m). EU bör inte lägga sig i, tyckte nå-
gon och Kennelklubben föreslog att alla borde 
skaffa sig en hund.

Och sedan var det då dags för prisutdelning. 
Ulf Silvander fick beröm, Gunnar Zettersten 
likaså och även den nye icke närvarande ord-
föranden. Skridskoförbundet valdes in som ny 
medlem, men Svenska Fjällklubben fick avslag. 
Och vem skulle då utnämnas till Årets Frilufts-
politiker? Spänningen var olidlig.

Men, som i så många andra sammanhang 
– det blev en kompromiss. Hela fyra stycken 
fick utmärkelsen, två från vardera lägret. Kunde 
man ana en viss närhet till valet ? Men de som 
utpekades hade säkert gjort tillräckliga insatser 
och det viktigaste var väl vad de tänkte göra i 
framtiden. De hedrade blev i alla fall – Anita 
Brodén (fp), Anne Marie Brodén (m), Gunvor 
G Ericson (mp) och Lars Wegendal (s). Alla 
dessa nådde f ö också upp på toppen av Kebne-
kaise i den virtuella fjällvandringen.	 	 	 		q

Från Svenskt Friluftslivs (SFs) årsmöte i Gamla Stan

Politisk debatt i Bullkyrkan

l	SCS brukar sällan ha tid att närvara på års-
möten etc, men nu annonserades storpolitisk 
friluftsdebatt och med dito mediaintresse. Och 
vi var ju faktiskt dubbelinbjudna – både som 
medlemmar och nyhetsorgan. Och då måste 
man förstås ställa upp.

Platsen låg minst sagt centralt – vid Stortor-
get i Gamla Stan och närmare bestämt i Stads-
missionens Bullkyrkan. Utvändigt sett som alla 
andra trappgavelhus i närheten, invändigt utan 
våningar och därför med extremt högt i tak och 
med ekande väggar, just som i en kyrka.

Som alla årsmöten, så inleddes även detta 
med välkomsthälsning från avgående ordfö-
randen Gunnar Zettersten. Generalsekreterare 
Ulf Silvander föredrog en diger årsberättelse. 
Den nyvalde ordföranden Stefan Nyström från 
Sportfiskarna skulle sedan ta över, men han satt 
fast på andra sidan Atlanten pga askmolnet, så 
Ulf fick fortsätta. Revisorn dök sedan aldrig 
upp, så Ulf tog över även här. Resultaträkningen 

OVAN – Fr v Ulf Silvander (i talarsto-
len), Sven Bergström (c),  Anita Brodén 
(fp), Irene Oskarsson (kd), Anne Marie 
Brodén (m), Torbjörn Björlund (v), Lars 
Wegendal (s), Gunvor G Ericson (mp).
 
NEDAN – Friluftslivets belönade topp-
politiker, fr v Lars Wegendal (s), Gunvor 
G Ericson (mp), Anne Marie Brodén (m), 
Anita Brodén (fp). I mitten Svenskt Fri-
luftslivs ordförande Gunnar Zettersten.


